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Táto relácia 

pojednáva o možnostiach 

breathariánstva, 

teda života bez jedenia jedla, 

no nie je to kompletný návod. 

V záujme vašej bezpečnosti, 

nepokúšajte sa prosím 

prestať jesť bez náležitého 

odborného vedenia. 

V záujme vašej bezpečnosti, 

nepokúšajte sa prosím 

prestať jesť bez náležitého 

odborného vedenia. 

V písmech je lidské tělo 

často uváděno jako 

chrám Boží. 

Ano, je to docela 

neobvyklé privilegium 

pro jakoukoli duši, dosáhnout 

tohoto posvátného příbytku, 

těchto Božských domů, 

je to opravdu požehnání 

být znovuzrozen  

jako lidská bytost.  

Při několika 

příležitostech Nejvyšší 

Mistryně Ching Hai  

mluvila o vzácnosti 

tohoto jevu. 

Být reinkarnován 

do lidského světa je těžké. 

Musíte mít dost 

lidských kvalit. 

Musíte mít 

spříznění s rodiči 

a se společností, 

s lidmi okolo, se kterými jste 

se narodili. 

Velmi obtížné. 

Potřebujete nějaké zásluhy, 

abyste byli lidskou bytostí. 

Museli jste udělat 

v minulosti něco dobrého, 

abyste se mohli  

narodit jako člověk. 

Jako živý chrám Boží 

je lidské tělo 

plně vybaveno 

podivuhodnými zázraky, 

které mohou být probuzeny 

u těch, kteří jsou  

duchovně uvědomělí 

a mají úplnou víru  

ve Stvořitele všeho života. 

Inedia, latinský výraz 

pro “hladovění” 

je lidská schopnost 

žití bez jídla. 

Od nepaměti vždycky 

existovali jednotlivci, 

kteří dokázali 

přežívat z prány, 

nebo z životadárné 

životní síly. 

Díky požehnání  

Prozřetelnosti, inediaté, lidé, 

kteří provozují životní 

styl bez jídla,  

mohou čerpat  

na svou výživu 

energii z přírody: 

Žijú z čchi, 

zo zeme alebo z lesa, 

zo slnka a vzduchu. 

Využívajú toto všetko. 

Alebo žijú z lásky. 

Len z viery. 

Tito jednotlivci jsou známí 

jako breathariáni, 

solariáni, wateriáni 

nebo pranariáni 

a pocházejí ze všech 

oblastí života, z různých 

kultur a všech koutů světa. 

Vskutku možnosti 

a zázraky v tomto životě, 

které nám náš laskavý 

Stvořitel určil, 

jsou nekonečné, 

jen se potřebujeme 
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uvnitř spojit, abychom  

poznali přetékající 

velikost jako Boží děti. 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

nám láskyplně doporučila 

týdenní seriály na 

Supreme Master Television, 

aby nám představily 

tyto jednotlivce 

z minulosti a současnosti, 

kteří si vybrali na Zemi 

žít bez jídla. 

Možná vás budou jejich 

duchovní příběhy fascinovat, 

možná se vaše srdce otevřou 

a rozšíří se vám obzory. 

Pozývame vás teraz 

sledovať s nami 3. časť 

3-dielneho programu 

„Elitom Ben Yisrael: 

holistický  

breathariánsky život“ 

v relácii 

Medzi Majstrom a žiakmi. 

Elitom Ben Yisrael  

nejedl jídlo 

deset let. 

Je zdravý, energický 

a šťastný. 

Elitom se podělil o své 

znalosti z „holistické 

medicíny a cvičení,“ aby  

pomohl ostatním vést 

zdravější životní styl 

a podporovat soucitnou 

veganskou stravu 

bez živočišných produktů. 

Abychom se dozvěděli více 

o jeho breathariánském 

životním stylu, se  

zpravodaj Supreme Master 

Television dotazoval Eliota 

v USA v Ohiu. 

Během rozhovoru Elitom 

poodhalil 

osobní problémy,  

kterými procházel  

v době přechodu. 

Také vysvětlil, 

jak jeho tělo 

přirozeně produkuje 

vodu, kterou potřebuje. 

Ve skutečnosti, ve svém 

přirozeném stavu tělo  

přesně ví, jak regulovat 

své potřeby a jak se zbavit 

toho, co považuje  

pro svůj systém 

za zbytečné nebo toxické. 

Předtím jste se zmínil, že se 

spoléháte na čistý vzduch? 

Ano, čistý vzduch 

je velmi důležitý. Jednou 

se mě nějaká žena zeptala: 

„Takže chceš říct, 

že když už nebudeš  

více jíst, 

nemusíš na záchod?“ 

No, samozřejmě, 

tělo vyloučí ven jen 

tu věc, kterou do něho 

vložíš. 

Ano, samozřejmě, 

pokud si přestanete 

dopřávat fyzických potravin, 

tak nic fyzického nevyloučí. 

Ale poradit si s čistým  

vzduchem je velmi 

důležité, protože 

díky našemu výzkumu 

jsme zjistili, 

že vždy jednou za čas 

tělo stále něco vylučuje. 

Řeknete si:  

„Odkud se to bere?“ 

Nyní to ale má co do činění 

se životním prostředím 

kolem vás. 

Znečištěním. 

Ve skutečnosti tělo 
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přijímá vše,  

co má kolem sebe, ať si to 

uvědomujeme nebo ne. 

Jen jako příklad: 

myš v rohu místnosti, 

která se kouká za roh 

a pozoruje vás. 

Tělo to zaznamená, 

dokonce i když jste to 

vy vědomě nezaznamenali. 

Na vyšší úrovni naberete tak  

mnoho věcí, 

že dokonce, pokud by letěl 

meteor nad našimi hlavami, 

buňky těla to sledují. 

To je úžasné. 

Takže pryč se vším jedením 

a krmením. 

Tělo je úžasné. 

A lidstvo svým vzděláváním 

a myšlenkovým procesem, 

opravdu podceňuje tělo. 

Ale tak to vůbec není; 

ono je na vysoké úrovni. 

Je to na mysli, aby nyní  

dohnala tělo. 

Elitom je přesvědčen, že 

breathariánský životní styl 

ztělesňuje princip nenásilí  

– ahimsa. 

Odráží způsob života, 

který všem bytostem  

přináší mír a harmonii. 

Pomůže vám to v mnoha  

směrech. Nejdříve ze všeho 

to zastaví zvířecí  

koncentrační tábory, které se 

konají – to je to, čemu říkám 

zvířecí továrny. 

Průměrný člověk si myslí, 

že jde jen do obchodu 

s potravinami,  

jen tam je vidět maso, 

a bylo to prostě 

chráněno a tak dále, ale  

ve skutečnosti je to vražda. 

Lidé si neuvědomují, 

že praktikují 

kanibalismus. 

Jedná se o ostatní 

cítící bytosti a existuje cena, 

která se musí za zabití  

a snědení 

těchto bytostí zaplatit, 

protože vidíme tu cenu. 

Vidíme všude nemocnice, 

lidstvo společně 

tyto nemocnice vybudovalo 

kvůli svému způsobu  

myšlení. To je důvod, 

proč je to potřeba. 

Prosím, zůstaňte naladěni 

na Supreme Master 

Television. 

Pořad Mezi Mistrem a žáky 

bude za chvíli pokračovat. 

Chci poblahopřát 

Supreme Master Television 

za kroky,  

které činí v záležitosti 

řešení zvířecích továren, 

za nasměrování lidí 

na veganství a výše. 

To vše jako celek 

je velmi dobré. 

Takže chci poděkovat. 

Vítejte zpět  

v dnešní relaci pořadu  

Mezi Mistrem 

a žáky. 

Pokračujme v našem 

programu: 

„Elitom Ben Yisrael: 

holistický  

breathariánsky život“ 

Vedle osobních 

výhod je Elitom 

přesvědčen, že životní styl 

nezávislý na jídle 

má konstruktivní globální 
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důsledky. 

Tohle (bretahariánství) 

je nutné, protože právě nyní, 

ať si to lidé uvědomují nebo 

ne, jsme na křižovatce – 

je třeba se změnit. 

Problémem lidstva  

je toxicita, takže  

zásadní prospěch z toho... 

zabývání se vodou, 

zabývání se vzduchem, 

zabýváním se  

koncentračními tábory 

pro zvířata. 

Průměrný člověk,  

který kupuje steak 

a hot-dogy, 

je ale ve skutečnosti 

kanibal, vrah. 

A existuje cena k zaplacení 

z důvodu nemoci, 

choroby, nakažení,  

které z toho pochází. 

Je to nepřirozené. 

Věci,  

které lidstvo konzumuje, 

jsou nepřirozené. 

Nebyli jsme navrženi, 

abychom se každodenně 

procházeli s tak vysokou  

úrovní toxicity v nás. 

Protože 

na jedné úrovni Nebe – 

dobrá, tohle je ode mě – 

je vysoký stav vědomí 

a nebeský organismus 

bude vytvářet 

nebeský domov k žití. 

Takže pokud  

se lidská bytost změní,  

planeta se změní. 

Ve skutečnosti je Elitom  

nadšený, že 

sklízí výhody z toho, 

že žije z prány, 

z kosmické energie, 

a podporuje ty, kteří by  

možná chtěli následovat 

tento způsob života. 

Doporučil byste tento životní 

styl ostatním? 

Absolutně! 

Dokonce i když to vy 

neuděláte, vložte to do 

svého bytí, vědět, že to 

existuje, protože to bude 

snazší pro lidi, kteří to chtějí 

hluboko uvnitř udělat. 

Existuje něco, co cítím, 

dokonce i když se člověk 

rozhodne si dopřávat, 

měli by tím procesem projít, 

aby poznali, 

že je to jen iluze a může 

být zastavena. 

Myslím, 

jen o tom vědět, 

prostě to mít. 

A poznání nepochází 

jen od někoho,  

kdo vám o tom řekne. 

Opravdu to poznáte poté, 

když to uděláte vy sami 

a to přinese poznání 

v buňkách celého těla. 

Ony to už vědí, 

protože všichni vaši předci 

jsou ve vás. 

Elitom má radu  

pro jednotlivce, 

kteří by měli zájem 

se zcela obejít bez jídla 

a žít z kosmické energie. 

Dobrá, nejdříve ze všeho 

je velmi důležité 

zjistit co nejvíc můžete, 

obojí, klady i zápory, 

protože vás nikdo 

nenutí to udělat. 

Ujistěte se, 
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že je to to, co chcete udělat. 

Není to pro slávu,  

pro bohatství nebo: „Hej,  

všichni! Podívejte se na mě, 

jsem breatharián!“ 

To není to, o co jde. 

Najít nějaký druh odloučení, 

abyste byli sami se sebou. 

Nechcete být zaneprázdněni, 

mít naplněný rozvrh,  

protože hlavní věcí,  

kterou dáváte do souladu,  

a do pořádku, 

je vaše mysl. 

Není na tom  

pro fyzické tělo nic špatného. 

Může to udělat. 

Myslím, že je to jedno 

z největších a neslýchaných 

tajemství lidské rodiny. 

Tělo vždy ví 

jak být dokonalé. 

Ví, jak být zdravé. 

Ví, jak žít věčně. 

Je to mysl, se kterou 

máme co do činění. 

Takže samozřejmě 

chcete dát mysl 

do stavu, kdy nebude 

obtěžovat. 

Takže se v podstatě 

zabýváme meditací, 

přirozeně odloučit sám sebe 

– to je hlavní věc, 

kterou člověk potřebuje, 

dostat se nad to, 

aby mohl zahájit 

tento přechod. 

Elitom vyšel na veřejnost 

se svými znalostmi, 

aby pomáhal ostatním 

převzít kontrolu 

nad svým vlastním blahem. 

Když jsem přešel  

na breathariánství, 

byla to dokonce i pro mě  

nová vzrušující věc. 

Potkal jsem jednu ženu,  

jmenuje se Norma Gentile, 

která pracovala se skutečně  

vysokou energií a dělali 

jsme společně seminář. 

Bylo tam všude mnoho lidí, 

kteří přišli a bylo to opravdu 

zajímavé, protože, 

když jsem řekl: 

„zaktivujte si čakry 

a energetická centra,“ 

bylo mnoho lidí, 

kteří by to chtěli dělat, 

ale potřebovali učitele, 

tak jsme skutečně zřídili 

celý seminář 

a dělali jsme to. 

Zabývali jsme se  

vibrací hudby, 

aktivací svého těla, 

ale hlavní věc: za prvé  

přimět lidi obrátit se  

ke změně své stravy, 

aby zanechali masa  

a dostali se výše,  

aby poznali celou 

cestu k breathariánství,  

že to existuje. 

Kromě toho, že udělal 

audio CD, aby ostatní 

seznámil s životním 

stylem bez jídla, 

a dostali pracuje Elitom  

také na knize. 

Má název: „Je v pořádku, 

být zdravý.“ 

A důvodem, proč jsem 

zvolil tento název je, 

že dává lidem najevo, že 

je to v pořádku, že jsou  

zdraví. 

Takže: „Je to OK, 

být zdravý,“ 
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v podstatě berete tuto výzvu, 

abyste byli dále zdraví, 

a je v pořádku to udělat, 

protože existují jiní 

na planetě, kteří to dělají. 

Děkuji vám Elitome, 

že jste se s námi podělil 

o vaše znalosti a zkušenosti 

a za náhled ku pomoci 

ostatním, aby dosáhli  

optimálního zdraví, jak 

fyzicky tak duchovně, 

díky soucitné veganské 

stravě nebo životnímu stylu 

bez závislosti na jídle. 

Přejeme vám velký úspěch  

s vaší knihou, a abyste  

veškerou vaši snahu zvýšil 

ku prospěchu života druhých. 
 


